Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf. 65317671

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 23. januar 2014

Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Christina Lyngbakke Larsen, Dennis
Hou Holck, Morten Reil Sørensen, Louise Kallestrup.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Steen Christoffersen og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Marianne A. Rasmussen, Tine Fallesen

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser
Bent Gangelhof orienterede om, at børnehaveklasselederen er gravid, og at der ledes efter en
vikar til maj og juni måned. Vi har ansat Marianne Krøis Møller som barselsvikar fra 1.
august, hun kunne ikke starte før p.g.a. diplomuddannelse. To mandlige lærere har fået barn
i december og har været på barselsorlov i 2 uger. Den ene planlægger forældreorlov fra
marts til sommerferien og den anden planlægger orlov i efteråret. Klassedannelserne er fuld
i gang. Børnehaveklassen til 2015/16, som skal starte i børnehaven 2014/15, er dannet. Der
er 14 søskendebørn og via lodtrækning er der fundet 1 dreng og 7 piger. Der var ca. 80
ansøgere. 7. kl. er næsten fuldtegnet og er inviteret til orienteringsmøde. 10. kl. er fuldtegnet
med 26 elever. Forventeligt elevtal i 2014/15 er p.t. 352 elever.
Arbejdsmiljøvurderingsundersøgelse er foretaget på skolen – 21 har afleveret. Resultatet af
undersøgelsen har ikke givet anledning til bemærkninger eller tiltag.

3. Orientering om skolen
Regnskab for 2013 er ikke færdig revideret. Det estimerede overskud udgør 1.625.000 kr.

4. Timetal Folkeskolen. Hvad gør NF
Nyborg Friskole skal, hvis vi sammenligner med folkeskolen, give flere timer til
mellemtrinnet og indskolingen. Det svarer til ca. 12 lektioner mere pr. uge. I folkeskolen
startes med tysk fra 5. kl., det gør vi også, således får 5. kl. tysk 1 time om ugen. Vi
fortsætter uændret med SFO i næste skoleår, og i løbet af skoleåret evalueres der på,
hvordan SFO’en skal være fremadrettet.

5. Reform lærerarbejdstid
Folkeskolen har lavet et nyt tjenestetidscirkulære. Som privatskole er vi fritstillet, om vi vil
ændre arbejdstiden. Det er besluttet, at der skal være 34-35 timers tilstedeværelse på skolen.
Mødetid 8,05 i klasserne, mandag og fredag mødes efter skema, de andre dage er lange
dage. Vi prøver modellen i et skoleår og evaluerer herefter. Det bliver dyrere at have lærere
på skolen efter kl. 17. Skole/hjem-samtaler kommer også til at foregå i lærernes arbejdstid.
Generelt er der tilfredshed med modellen og processen har været god.

6. Naboerne
Skiltning og afskærmning. Naboerne har kontaktet kommunen for at få sat mål op på den
grønne, og har netop fået et positivt svar retur. Bestyrelsen drøftede, hvordan skiltningen
skal være på skolen og især ved boldbanen.
Vi har haft besøg af Hegns Snedkeren, som kommer med et tilbud på hegn langs Tværvej.

7. Generalforsamling den 24. april 2014
På valg er Dennis Hou Holck, Morten Reil Sørensen og Tine Fallesen. Foranstående vender
tilbage med evt. tilsagn om at stille op igen.

8. Eventuelt
Bestyrelsesmødet den 6. februar aflyses. Nyt bestyrelsesmøde berammes til torsdag den 20.
marts kl. 19,00.

Nyborg, den 24. januar 2014
Ulla Stenstrøm
(referent)

